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IEVADS
Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”
(turpmāk tekstā RSEZ pārvalde) 2010. gada publiskais pārskats veidots, vadoties no Latvijas
Republikas Ministru kabineta (turpmāk tekstā LR MK) 2010. gada 5. maija noteikumiem
Nr. 413 - „Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem”, kādā ministrijas un citas centrālās
valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas
iestādes un pašvaldības sagatavo gada publiskos pārskatus.
Lai gan RSEZ pārvaldes darbība netiek finansēta tiešā veidā ne no valsts budžeta, ne
speciālajiem budžetiem, bet, tā kā tomēr RSEZ pārvalde ir pašvaldību kopīgi veidota iestāde,
kas savukārt saņem mērķdotācijas no valsts budžeta un speciālajiem budžetiem, tad
2010. gada publiskais pārskats ir sagatavots, ievērojot augstāk minētajos noteikumos
izvirzītās galvenās prasības un, izklāstot RSEZ pārvaldes svarīgākos un to raksturojošos
darbības rezultātus.
Materiāls tiks publicēts RSEZ pārvaldes interneta mājas lapā www.rsez.lv .
Vadoties pēc augstāk minētajiem LR MK noteikumiem, 2010. gada publiskajā pārskatā
ietvertas šādas sadaļas – pamatinformācija par RSEZ un tās pārvaldi, RSEZ
komercsabiedrību darbības rezultāti, RSEZ pārvaldes finanšu resursi un darbības rezultāti.

1.PAMATINFORMĀCIJA
1.1 RSEZ pārvaldes juridiskais statuss un struktūra
Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (turpmāk tekstā RSEZ) ir izveidota 1997.gada
23.aprīlī, pamatojoties uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, ar darbības
termiņu 20 gadi jeb līdz 2017.gada 1.martam.
RSEZ tika izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā
arī preču eksportu un importu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus
ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.
RSEZ darbība ir vērsta uz Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un visa Latgales
reģiona attīstības veicināšanu.
RSEZ darbības priekšrocības ir izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums Eiropas Savienības
austrumu robežas tuvumā starptautisku transporta maģistrāļu un dzelzceļa līniju krustpunktā,
labvēlīga nodokļu atlaižu sistēma, stabilas sadarbības tradīcijas ar Krieviju un
konkurētspējīgas ražošanas izmaksas Eiropas kontekstā.
RSEZ teritorija ir 1155 ha platībā, kurā komercdarbību veic RSEZ komersanti.
2010.gadā, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem RSEZ likumā, kas stājās spēkā
2010.gada 13.janvarī, tika veiktas būtiskas izmaiņas RSEZ pārvaldes juridiskajā statusā, kuru
ietvaros līdzšinējā RSEZ pārvaldīšanas akciju sabiedrība tika likvidēta un izveidota jauna
RSEZ pārvaldes iestāde – Pašvaldību kopīga iestāde ”Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas
pārvalde”, kura pārņēma visas RSEZ pārvaldīšanas akciju sabiedrības tiesības un
pienākumus.
2010.gada 11. februārī LR Valsts ieņēmumu dienestā tika reģistrēta pašvaldību kopīgā
iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, kas 2010.gada 16.februārī
pārņēma AS „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” tiesības un pienākumus, tāpēc publiskais
pārskats aptver laika periodu no 2010.gada 11.februāra līdz 2010. gada 31. decembrim.
RSEZ pārvalde ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada Domes pārraudzībā
esoša, kopīga pašvaldību iestāde, kura tika izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas un
Rēzeknes novada domes lēmumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām “ 99.pantu, „Rēzeknes speciālas ekonomiskas zonas likumu” un citiem Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

RSEZ pārvalde ir izveidota kā patstāvīga juridiska persona, kas darbojas kā publisko
tiesību subjekts, tai ir savs zīmogs ar pilnu nosaukumu, sava simbolika, ka arī savs norēķinu
konts bankā.

1.2 RSEZ pārvaldes mērķi, funkcijas un darbības virzieni
RSEZ pārvaldes funkcijas pilda Uzraudzības padome un RSEZ izpildaparāts.
Uzraudzības padome darbojas 4 locekļu sastāvā, no kuriem 2 ieceļ Rēzeknes pilsētas dome
un 2 ieceļ Rēzeknes novada dome. RSEZ pārvaldnieks vada RSEZ izpildaparāta darbu
RSEZ pārvaldes Uzraudzības padomes funkcijas:


apstiprina RSEZ attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības
interesēm, kā arī apstiprina RSEZ pārvaldes darbības plānu un gada budžetu;



slēdz līgumus ar RSEZ ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercsabiedrību darbību
RSEZ teritorijā;



slēdz līgumus ar RSEZ komercsabiedrībām par to komercdarbību RSEZ teritorijā;



izsniedz RSEZ komercsabiedrībām atļauju par tiesībām piemērot likumā “Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” paredzētos nodokļu
atvieglojumus;



nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu
atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;



slēdz līgumus par RSEZ teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot
šajā likumā minētos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju
RSEZ teritorijā veic citas institūcijas;



slēdz līgumus ar RSEZ komercsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju
nodošanu tām atsevišķās RSEZ apkalpošanas jomās vai atsevišķās tās teritorijas daļās;



kontrolē noslēgto līgumu izpildi;



novērtē kopīgās iestādes darbības rezultātus;



veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus;



pārvalda RSEZ komercdarbības atbalsta fondu;



vada un kontrolē RSEZ pārvaldes izpildaparāta darbību u.c..
RSEZ izpildaparāts ir RSEZ pārvaldes izpildinstitūcija ar šādām funkcijām:



izstrādā RSEZ attīstības plānu un nodrošina tā izpildi;



izstrādā iestādes kārtējā gada darbības plānu;



organizē RSEZ izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti
ieguldītāju piesaistei;



pašu spēkiem organizē ieguldītāju piesaisti, kā arī slēdz līgumus ar speciālām
aģentūrām un komercsabiedrībām;



organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi RSEZ;



piedalās RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstībā;



nodrošina pakalpojumu kompleksu RSEZ ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas komercsabiedrībām.

1.3 Nodokļu atlaides RSEZ komersantiem
Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā darbojas šādas nodokļu atlaides:
Tiešie nodokļi
Nodoklis, kuram tiek
piemērotas atlaides
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Uzņēmumu
ienākuma nodoklis
Nerezidenti

Ar nodokli apliekamais objekts

Nodokļa
likme Latvijā

Zemes, ēku un būvju kadastrālā
vērtība
Bruto peļņa

1,5 %

Nodokļa likme,
darbojoties ar
RSEZ statusu
0-0,3 %

15 %

5%

- Dividendes*
- Atlīdzība par vadības un
konsultatīvajiem pakalpojumiem
- Samaksa par intelektuālo īpašumu**

10 %
10 %

2%
2%

5-15%

1-3%

* Izņemot dividendes, kas tiek izmaksātas Sabiedrībai - citas ES dalībvalsts rezidentam (arī šādas Sabiedrības pastāvīgajai
pārstāvniecībai) atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikumiem
** Izņemot samaksu, ko Latvijas sabiedrība izmaksā ES dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai
atbilstoši likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikumiem

Netiešie nodokļi
Pievienotās vērtības
nodokļa
0% likme

Atbrīvojumi no
akcīzes nodokļa

RSEZ komersantiem ir iespējas izmantot šādus netiešo nodokļu
atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot
ieguldījumus:
1. Preču piegādes RSEZ komersantam RSEZ teritorijā ietilpstošajā
brīvajā zonā to tālākai eksportēšanai.
2. RSEZ komersanta ilgtermiņa ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās
iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti, nemateriālie
ieguldījumi), kuri:
 paredzēti līgumā par ieguldījumu veikšanu,
 saistīti ar jauna komersanta dibināšanu, esošā komercsabiedrības
paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa
fundamentālu pārveidošanu,
 tiek izmantoti RSEZ komersanta saimnieciskajā darbībā RSEZ
teritorijā vismaz 5 gadus.
1. Naftas produkti, kurus piegādā RSEZ komersantam, kamēr tie atrodas
RSEZ komersanta brīvās zonas teritorijā.
2. Naftas produkti, kurus RSEZ komersants izmanto elektroenerģijas
ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un
siltumenerģiju.

2. RSEZ KOMERCSABIEDRĪBU DARBĪBAS REZULTĀTI
Līdz ar RSEZ likuma grozījumu izmaiņām attiecībā uz juridiskā statusa un RSEZ
teritorijas maiņu, ir būtiski uzlabojusies RSEZ darbības efektivitāte. Patlaban RSEZ pārvalde
ir

izsniegusi

atļauju

uzņēmējdarbības

veikšanai

RSEZ

teritorijā

četrpadsmit

komercsabiedrībām, kas tām piešķir tiesības līdz 2017. gada 4. novembrim saņemt tiešo
nodokļu atvieglojumus saskaņā ar likumu par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās.
Pārskata gadā RSEZ uzņēmējsabiedrības statusā darbojās vienpadsmit komersanti:












„REBIR” RSEZ AS
„Verems” RSEZ SIA
„Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS
RSEZ „Magistr- Fiskevegn Group.MFG” SIA
SIA RSEZ „DFD”
RSEZ „Rigamet” SIA
„EsJu” RSEZ SIA
„MB Properties” RSEZ SIA
„Carbon Neutral Biofuel” RSEZ SIA
RSEZ „REDIUS” SIA
SIA RSEZ „FMCC Europe”
RSEZ komercsabiedrības galvenokārt darbojas šādās sfērās: elektroinstrumentu

ražošana un tirdzniecība, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība, metālapstrāde, tekstilizstrādājumu
ražošana, alus ražošana, noliktavu saimniecība, koka izstrādājumu ražošana, metāla cauruļu
ražošana, kā arī saimniecības preču vairumtirdzniecība.
„Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS veic komercdarbību brīvās zonas teritorijā, tādējādi
saņemot tiesības iegūt netiešo nodokļu atlaides, saskaņā ar likumu „Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.
2.1 RSEZ komercsabiedrību ieguldījumi
2010.gada 1.pusgadā RSEZ komercsabiedrības ir veikušas ievērojamas investīcijas
modernajās tehnoloģijās un infrastruktūrā, tādējādi radot jaunas darba vietas un palielinot
ražošanas un sniegto pakalpojumu apjomu. RSEZ komercsabiedrību kopējais investīciju
apjoms 2010.gadā bija Ls 9 846 272, kas ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā 2009.gadā.
2009.gads un 2010.gada 1.pusgads zīmīgs ar to, ka Rēzeknes SEZ darbu ir uzsākušas divas
jaunas ražotnes. Lielākos ieguldījumus 2009.gadā ir veicis RSEZ „Rigamet” SIA, kas
Verēmu pagasta Meļņovā izveidojis jaunu metālapstrādes uzņēmumu. Komercsabiedrība
ražo metinātas nerūsējoša tērauda caurules, to izmantošanai autobūvē, mašīnbūvē,

celtniecībā, naftas un ķīmijas industrijā un pārtikas rūpniecībā. Savukārt 2010.g.1.pusgadā
lielākās investīcijas veica „Carbon Neutral Biofuel” RSEZ SIA, kas ir atvēris koka granulu
ražotni. Tiek ražotas koka granulas rūpnieciskajam patēriņam.

2.2 Eksporta apjoms
2010.gadā RSEZ komercsabiedrību kopējais eksporta apjoms bija Ls 7 477 302,
pieaugums gandrīz par 40% no iepriekšējā gada rādītāja. 2010.gadā RSEZ AS „Rebir” ir
bijis lielākais eksportējošais komersants RSEZ. Komercsabiedrība eksportēja Ls 3 940 112,
kas attiecīgi sastāda 53 % no RSEZ komercsabiedrību kopējā eksporta apjoma. Galvenās
RSEZ komercsabiedrību produkcijas eksporta valstis ir Norvēģija, Lietuva, Igaunija, Dānija,
Krievija, kā arī NVS valstis.

2.3 Apgrozījums un darba vietas
RSEZ komercsabiedrību kopējais neto apgrozījums 2010.gadā bija Ls 23 478 623,
kas ir par 6,1 milj. Ls jeb par 35 % lielāks nekā 2009.gadā. Tas parāda pakāpenisku
atkopšanos no globālās krīzes radītās ietekmes, RSEZ komercsabiedrībās ir pieaudzis
nodarbināto skaits un ražošanas apjoms, kā rezultātā palielinājās arī apgrozījums. Jauni
uzņēmumi uzsākuši darbību un saņēmuši RSEZ komercsabiedrības statusu. Lielākais finanšu
apgrozījums starp RSEZ komercsabiedrībām 2010.gadā bija „Verems” RSEZ SIA
(Ls 12 553 703), kas 2010.gada laikā pieaudzis gandrīz 2 reizes salīdzinājumā ar rādītājiem
pirms gada.
2010.gadā nodarbinātības rādītāji RSEZ komercsabiedrībās ir palielinājušies par
17%. Salīdzinot ar 2009.gadu darba vietu skaits ir palielinājies par 95 vienībām. Tas pamatā
saistīts gan ar darbinieku skaita palielināšanos esošajās komercsabiedrībās, kā „REBIR”
RSEZ AS, „Verems” RSEZ SIA, RSEZ SIA „DFD”, RSEZ „Rigamet” SIA, „MB
Properties” RSEZ SIA, gan ar RSEZ komercsabiedrības statusa piešķiršanu jaunam
uzņēmumam - „Carbon Neutral Biofuel” RSEZ SIA, kurā radītas 28 jaunas darba vietas.

3. RSEZ PĀRVALDES FINANŠU RESURSI
3.1 Ienākumu un izdevumu struktūra
Saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu RSEZ pārvaldes budžetu
veido:


ieņēmumi, kas gūti RSEZ pārvaldes darbības rezultātā;



iemaksas no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām;



iemaksas no dažādiem fondiem.

Saskaņā ar Nolikumu RSEZ pārvalde tiek finansēta no:


Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes budžeta.



RSEZ komercsabiedrību ikgadējiem atskaitījumiem atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā.



Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes budžeta dotācijām,
iemaksām no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām, iemaksām
no dažādiem fondiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem, kā arī no
ieņēmumiem par RSEZ pārvaldes sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem,
ziedojumiem un ārvalstu finansiālas palīdzības RSEZ pārvaldei.

RSEZ pārvalde ir tiesīga saņemt ziedojumus un dāvinājumus, kā arī ārvalstu
finansiālo palīdzību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Saņemtos līdzekļus RSEZ pārvalde
izlieto saskaņā ar RSEZ pārvaldes finansēšanas plānu.
Saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu RSEZ pārvaldes budžetu
izlieto:


RSEZ pārvaldes un tās programmu finansēšanai;



RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstīšanai;



zemes un citu nekustamo īpašumu iegādei RSEZ teritorijā.

RSEZ attīstības veicināšanai ir izveidota institūcija – Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonds (turpmāk- Fonds). Tā tiesiskais statuss ir
noteikts RSEZ likumā. Fonda mērķis ir RSEZ komersantu komercdarbības veicināšana un
atbalstīšana, kā arī RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana. Saskaņā ar RSEZ
likumu fondu pārvalda pašvaldību kopīgā iestāde "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
pārvalde".

Ar atbalsta fonda līdzekļiem tā nolikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā rīkojas
RSEZ uzraudzības padome. Fondā tiek ieskaitīti:


RSEZ komersantu atskaitījumi no peļņas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par
komercdarbību RSEZ teritorijā;



ārvalstu un starptautisko palīdzības institūciju mērķiemaksas, ziedojumi un
dāvinājumi;



fizisko un juridisko personu mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi;



iemaksas no dažādiem fondiem;



citi ienākumi.

No Fonda līdzekļiem var finansēt:


RSEZ teritorijas izpētes un attīstības programmas;



RSEZ komercdarbības izpētes, uzsākšanas un atbalsta, kā arī mācību
programmas;



RSEZ izglītības programmas;



ieguldījumus RSEZ teritorijas infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos;



maksājumus RSEZ komersantiem, dotējot to ieguldījumus, atmaksājot to kredītus
un kredītprocentus, ja tie izpildījuši vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:
radījuši jaunas darba vietas, ieviesuši modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju,
palielinājuši lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta apjomu,
izmantojot īpaši atbalstāmajos reģionos saražoto lauksaimniecības produkciju.

RSEZ pārvaldes ienākumu struktūra 2010.gadā ir redzama 3.1.attēlā.

M aksas
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi
2%
Dažādi
nenodokļu
ieņēmumi
91%

Dotācija no
vispārējiem
ieņēmumiem
7%

3.1.attēls. RSEZ pārvaldes ienākumu struktūra 2010.gadā (%)

2010. gadā 91% no pārvaldes kopējiem ieņēmumiem ir RSEZ komercsabiedrību
ikgadējie atskaitījumi, dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – 7%, ieņēmumi par zemes
nomu – 2%. Pamatbudžeta ieņēmumi 2010. gadā bija 28106 LVL, savukārt speciālā budžeta
ieņēmumi sastāda 1200 LVL.
Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas ir redzami 3.1.tabulā.
3.1.tabula
Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (LVL)
2010.g.
Pamatbudžeta izdevumi
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atalgojums
Darba devēja soc.
apdrošināšanas iemaksas
Maksājumi par precēm un
pakalpojumiem

Izdevumu
struktūra
(%)

% no
plāna

apstiprināts
28686
28686
28686
13430

faktiski
21316
21316
21316
12496

100.00
100.00
100.00
58.62

74.31
74.31
74.31
93.04

3235

3011

14.13

93.08

12020

5809

27.25

48.33

No tabulā apkopotajiem datiem par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas
redzams, ka pamatbudžeta izdevumus 2010. gadā veido uzturēšanas izdevumi, no tiem
izlietots atalgojumam 12496 LVL, darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 3011
LVL un maksājumiem par precēm un pakalpojumiem – 5809 LVL. Kapitālieguldījumiem
izdevumiem 2010.gadā naudas līdzekļi netika tērēti.
RSEZ pārvaldes izdevumu struktūra 2010.gadā ir redzama 3.2.attēlā.

Preces un
pakalpojumi
27%

Atalgojums
59%

DD VSAOI
14%

3.2.attēls RSEZ pārvaldes izdevumu struktūra 2010.gadā

RSEZ pārvaldes pamatbudžeta izdevumi sastāda 21316 LVL, savukārt speciālā
budžetā izdevumu 2010. gadā nebija.
2010. gadā RSEZ pārvaldes kopējie ieņēmumi bija 29306 LVL, bet izdevumi
sastādīja 21316 LVL, radot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 7990 LVL.

3.2 Bilance
RSEZ pārvaldes gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites
datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā un
ievērojot atbilstošos Latvijas Republikas normatīvos aktus. RSEZ pārvaldes kopsavilkumu
bilance ir redzama 3.2.tabulā.
3.2.tabula
RSEZ pārvalde kopsavilkuma bilance
LVL

Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

2000
2100
2300
2600

AKTĪVS
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Naudas līdzekļi

3000
3500
3520
5000

PASĪVS
Pašu kapitāls
Budžeta izpildes rezultāti
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Kreditori

52005900
5300
5420

Īstermiņa saistības
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības

Pārskata
perioda
beigās
11 443
11 443
1 329
2 124
7 990

Pārskata
perioda
sākumā
0
0
0
0
0

11 443
9 858
9 858
9 858
1 585

0
0
0
0
0

1 585

0

310

0

1 275

0

Bilances vērtība pārskata perioda beigās bija 11443 LVL. RSEZ pārvaldes pašu
kapitāla īpatsvars sastāda 86 % no bilances kopsummas (pašu īpašuma vērtības koeficients –
pašu kapitāla attiecība pret visu bilances kopsummu - Ve = Eo : Ba 9858 : 11443 = 0,86).
Krājumi apgrozāmo līdzekļu sastāvā sastāda 11.61%. Apmēram 71% no visu
krājumu apjoma sastāda izejvielas un materiāli. Savukārt, 27.77% sastāda avansa maksājumi
par krājumiem.
2010.gada 31.decembrī kopējais debitoru atlikums ir 2124 LVL jeb 18.56% no
apgrozāmiem līdzekļiem. Lielākā debitora neizpildītās saistības pret RSEZ pārvaldi kopā

sastāda 1624 LVL (1404.90 LVL pamatbudžetā un 219.10 LVL speciālajā budžetā), kuras
komersants apņēmies dzēst pilnā apmērā atbilstoši Parādu atmaksas grafikam.
Naudas līdzekļu atlikums bankās uz 2010.gada 31.decembri ir 7990 LVL jeb
69.82% no apgrozāmiem līdzekļiem. 84.98% no naudas atlikuma uz gada beigām atrodas
pārvaldes pamatbudžeta kontos, bet 15.01% atrodas RSEZ Komercdarbības atbalsta fonda
speciālā budžeta kontā.
Pašu kapitāls visas bilances kopsummā sastāda 86.15%. Pamatbudžeta pārskata
gada budžeta izpildes rezultāts ir 8439 LVL, bet speciālā budžeta pārskata gada izpildes
rezultāts ir 1419 LVL.
Kreditoru parāds pārskata perioda beigās ir 1585 LVL. Postenī „Īstermiņa saistības
pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem” iekļauts maksājums Rēzeknes pilsētas domes
Pilsētas saimniecības pārvaldei par zemes gabala Maskavas ielā 28b pārvaldīšanu atbilstoši
Sadarbības līguma Nr.NĪ-2005/1 3.2.punktam – 310 LVL.
Postenī „Uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini: uzkrātās saistības darbinieku
neizmantoto atvaļinājumu izmaksām 1000 LVL, uzkrātās saistības darba devēja sociālajam
nodoklim 241 LVL, uzkrātās saistības norēķiniem pret piegādātājiem 34 LVL.
Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai tiek aprēķināti katram iestādes
darbiniekam, pamatojoties uz kopējo nopelnīto, bet neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu,
kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, kam
pieskaitītas attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
3.3 Budžets
RSEZ pārvaldes 2010. gada budžets tika apstiprināts RSEZ pārvaldes Uzraudzības
padomes sēdē 2010.gada 24.februārī (protok.Nr.1-4/2), Rēzeknes pilsētas domes sēdē
(lēmums Nr.129, protokols Nr.7, 12.punkts, 12.03.2011.) un Rēzeknes novada domes sēdē
(protokols Nr.5, 3.punkts, 04.03.2011.). 2010. gada laikā RSEZ pārvaldes apstiprinātajā
budžetā tika veikti grozījumi.
2010.gadā pārvaldes ieņēmumi pamatbudžetā sastāda 28106 LVL, bet izdevumi
21316 LVL un skaidras naudas atlikums uz gada beigām ir 6790 LVL. Ieņēmumu izpilde
procentos par 2010.gadu ir mazāka nekā plānots, jo viens debitors veica rēķinu apmaksu
31.decembrī un tāpēc iestādes kontā nauda nepaguva ienākt. Izdevumu par 2010.gadu netika
pārsniegti, līdz ar to ir izveidojies naudas atlikums uz gada beigām, t.i., pamatbudžetā - 6790
LVL un speciālajā budžetā – 1200 LVL. RSEZ pārvaldes ieņēmumu un izdevumu izpilde
sīkāk pa posteņiem ir atspoguļota 3.3.tabulā.

3.3.tabula
RSEZ pārvalde budžeta izpildes analīze (LVL)

Ieņēmumi
Pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
Pamatbudžeta maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Pamatbudžeta dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Speciālā budžeta ieņēmumi
Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi
t.sk.Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Speciālā budžeta izdevumi
Līdzekļu atlikums gada beigās

2010.g.
apstiprināts faktiski
29885
29306
26030
25451

% no plāna
98.06
97.77

619

619

100.00

2036
1200
28685
28685
16665
12020
0
1200

2036
1200
21316
21316
15507
5809
0
7990

100.00
100.00
74.31
74.31
93.05
48.33
0.00

2010.gadā RSEZ pārvaldes kopējie ieņēmumi bija 29 306 LVL, kas attiecībā pret
plānoto ir 98.06%, bet izdevumi sastādīja 21 316 LVL un attiecībā pret plānoto ir 74.31%.
RSEZ pārvaldes budžeta naudas līdzekļu atlikums 2010.gada beigās ir 7990 LVL. Šāds gada
rezultāts izveidojies, jo, salīdzinot ar plānoto, ieņēmumi par 579 LVL bija mazāki, kā arī
izdevumi 8569 LVL apmērā netika izlietoti.

4. RSEZ PĀRVALDES DARBĪBAS REZULTĀTI

Viens no galvenajiem 2010.gada RSEZ pārvaldes uzdevumiem bija sekmīgi pārņemt
visas RSEZ pārvaldīšanas akciju sabiedrības tiesības un pienākumus, kā arī izveidot iekšējo
normatīvo aktu sistēmu iestādes darbības nodrošināšanai un Rēzeknes speciālās ekonomiskās
zonas likumā paredzēto normu administrēšanai.
Atbilstoši apstiprinātajam 2010.gada darbības plānam RSEZ pārvalde ir veikusi šādus
uzdevumus:

4.1 RSEZ administrēšana
Četras komercsabiedrības RSEZ statusu ir ieguvušas 2010.gadā: „MB Properties”
RSEZ SIA, darbības sfēra – industriālo telpu noma; „Carbon Neutral Biofuel” RSEZ SIA –
koksnes granulu ražošana; RSEZ „REDIUS” SIA – gāzes spiediena regulatoru ražošana un
SIA RSEZ „FMCC Europe” – elektroenerģijas ražošanai paredzētu ierīču komplektācija.
Kopumā 2010.gadā ir organizētas 9 RSEZ pārvaldes Uzraudzības padomes sēdes un
2 RSEZ uzņēmējdarbības komisijas sēdes.
Veikta iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde un apstiprināšana:


noteikumu izstrāde RSEZ komercsabiedrības statusa piešķiršanai,



noteikumu izstrāde brīvo zonu un to robežu noteikšanai Rēzeknes speciālajā
ekonomiskajā zonā,



RSEZ komercdarbības atbalsta fonda nolikuma izstrāde,



RSEZ uzņēmējdarbības komisijas nolikuma izstrāde u.c.

Komercdarbības veicināšanai un komercdarbības vides uzlabošanai RSEZ teritorijā
2010.gadā tika veiktas konsultācijas, sagatavota informācijas par RSEZ statusa iegūšanu,
brīvās zonas izveidi, kā arī sniegta palīdzība dokumentu paketes sagatavošanā RSEZ statusa
iegūšanai un brīvās zonas izveidei 40 interesentiem, t.sk., uzņemtas 7 potenciālo investoru
delegācijas.

4.2 RSEZ tēla popularizēšana
2010.gadā RSEZ pārvalde piedalījās Britu laikraksta “Financial Times” izdevuma
“Foreign Direct Investment” aptaujā “Globālās ekonomiskās zonas nākotnē 2010/11”, kuras
ietvaros neatkarīgi eksperti analizēja speciālās ekonomiskās zonas (kopā piedalījās –
apmēram 700 brīvās un speciālās ekonomiskās zonas no visas pasaules) 8 kategorijās:

ekonomiskais potenciāls, izmaksu efektivitāte, noliktavu izmaksas, darbaspēka izmaksas,
transportēšanas iespējas, veiksmīgākais mārketings, lidlauka un ostas tuvums un vispārējais
raksturojums. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona ieguva 6.vietu pasaulē izmaksu
efektivitātes kategorijā.

4.3 Sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem
RSEZ pārvaldes pārstāvji 2010.gadā aktīvi iesaistījās reģionālo augstskolu valsts
pārbaudījumu komisiju darbā, Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes darba grupās, kā arī Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējās sadarbības padomes
darbībā.
Kopā ar pašvaldībām, sadarbības partneriem un valsts institūcijām RSEZ pārvalde ir
piedalījusies ārvalstu vēstniecību un potenciālo investoru vizīšu organizēšanā un uzņemšanā.

4.4 Personāls
Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” tika
izveidota 2010.gada 11.februārī un laika periodā līdz 20101.gada 1.jūlijam RSEZ Pārvalde
tika pieņemti darbā darbinieki atbilstoši apstiprinātajam amatu sarakstam ar 4 amata
vienībām. Vidējais nodarbināto skaits 2010.gadā – 4 darbinieki.
Personāla izglītība: 2 darbiniekiem ir augstākā izglītība un maģistra grāds ar
ieņemamo amatu saistītā izglītības programmā, 1 darbiniekam – augstākā izglītība un
tehniskā personāla darbiniekiem ir vidējā izglītība.
Darbinieki profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai regulāri piedalās izglītojošos
semināros, darba grupās un konferencēs.

4.5 Komunikācija ar sabiedrību
Sabiedrības informēšanai un izglītošanai RSEZ pārvalde 2010.gadā apstiprināja un
ieviesa RSEZ komunikāciju plānu, kura ietvaros regulāri tika sniegta informācija masu
mēdijiem par aktualitātēm RSEZ, organizētas prezentācijas un tikšanās ar ārvalstu
vēstniekiem un vēstniecību pārstāvjiem, ārvalstu žurnālistiem, Rēzeknes pilsētas un novada
uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem, ministriju pārstāvjiem, skolēniem, Latvijas un
ārvalstu studentiem, kā arī regulāri veikts mēdiju monitorings.
RSEZ pārvalde ir aktīvi piedalījusies starptautiskās konferencēs, semināros, izstādēs.
2010.gadā tika izstrādāta koncepcija mājas lapas pārveidei, kā arī veikta Rēzeknes speciālās

ekonomiskās zonas reklamēšana Financial Times žurnālā fDi Investments jūnija/ jūlija
numurā u.c.

4.6 Nākamajā gadā plānotie pasākumi
2010.gadā ir uzsākta komunikācija ar atbildīgajām institūcijām par RSEZ darbības
termiņa pagarināšanu pēc 2017.gada un 2011.gadā minētā jautājuma risināšana tiks
turpināta.
2010.gadā ir izstrādāta RSEZ atjaunotās mājas lapas koncepcija un 2011.gadā tā tiks
īstenota.
2011.gadā sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi ir plānots izstrādāt projektu Latvijas
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai „brownfield” teritoriju izpētei un konkurētspējas
stratēģijas izstrādei.
2011.gada galvenie uzdevumi:


RSEZ administrēšana;



komercdarbības veicināšana un komercdarbības vides uzlabošana RSEZ teritorijā;



RSEZ tēla popularizēšana;



sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem;



līdzdalība projektos.

KOPSAVILKUMS
Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem RSEZ likumā, kas stājās spēkā 2010.gada
13.janvarī, līdzšinējā RSEZ pārvaldīšanas akciju sabiedrība tika likvidēta un izveidota jauna
pašvaldību kopīga iestāde ”Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas pārvalde”, kura pārņēma
visas RSEZ pārvaldīšanas akciju sabiedrības tiesības un pienākumus.
Pārskata gadā vienpadsmit komersanti darbojās RSEZ uzņēmējsabiedrības statusā ar
atļauju uzņēmējdarbības veikšanai RSEZ teritorijā. Četras komercsabiedrības RSEZ statusu
ir ieguvušas 2010.gadā: „MB Properties” RSEZ SIA, darbības sfēra – industriālo telpu noma;
„Carbon Neutral Biofuel” RSEZ SIA – koksnes granulu ražošana; RSEZ „REDIUS” SIA –
gāzes spiediena regulatoru ražošana un SIA RSEZ „FMCC Europe” – elektroenerģijas
ražošanai paredzētu ierīču komplektācija.
RSEZ komercsabiedrību kopējais investīciju apjoms 2010.gadā bija Ls 9 846 272, kas
ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā 2009.gadā. Kopējais eksporta apjoms – Ls 7 477 302,
pieaugums gandrīz par 40% no iepriekšējā gada rādītāja. RSEZ komercsabiedrību kopējais
neto apgrozījums 2010.gadā sastādīja 23 478 623 latus, kas ir par 6,1 milj. Ls jeb par 35 %
vairāk nekā 2009.gadā. Nodarbinātības rādītāji RSEZ komercsabiedrībās ir palielinājušies
par 17%., salīdzinot ar 2009.gadu darba vietu skaits ir palielinājies par 95 vienībām.
2010.gadā pārvaldes ieņēmumi pamatbudžetā sastāda 28106 LVL, bet izdevumi
21316 LVL un skaidras naudas atlikums uz gada beigām ir 6790 LVL
2010.gadā RSEZ pārvalde piedalījās Britu laikraksta “Financial Times” izdevuma
“Foreign Direct Investment” aptaujā “Globālās ekonomiskās zonas nākotnē 2010/11”, kuras
ietvaros neatkarīgi eksperti analizēja speciālās ekonomiskās zonas (kopā piedalījās –
apm.700 brīvās un speciālās ekonomiskās zonas no visas pasaules). Rēzeknes speciālās
ekonomiskā zona ieguva 6.vietu pasaulē izmaksu efektivitātes rādītājā.

